
                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Δράμα, 23-03-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 8990
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΊΝΟΥ
TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Πληροφορίες: Βαρσάμης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2521350773
Fax: 2521350797
Email:gbar@dimosdramas.gr

                                                                                     ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση
εκτέλεσης   της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα
πάρκα  και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας» και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού
Κήπου και στην πλατεία του Αρκαδικού. Η συνολική προεκτιμώμενης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 15.967,50 € χωρίς το ΦΠΑ και 19.799,70 € με το ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει πίστωση του Κ.Α
35.6262.08 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018. 
Η  εργασία  θα  εκτελεστεί  σε  διάστημα  πέντε  μηνών  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης. 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 8683/21-3-2018
(ΑΔΑ 6ΜΓΣΩ9Μ-4ΗΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του
ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση στα  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων της  αντίστοιχης  πίστωσης  με
αριθμό έκθεσης 512.
Αναλυτικότερα  στη συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνονται:

 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, βάθος
επίχωσης γραμμών δικτύου 20 - 40 cm.,

 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm., ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm.,
 Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων ακτίνας ενέργειας 7–14 m.,

 Προμήθεια  και  τοποθέτηση  αυτοανυψούμενων  εκτοξευτήρων,  στατικών,  με  σώμα
ανύψωσης 15 cm.,

 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, πλαστικών, ευθείας ροής, Φ1" και Φ11/2'' με
απώλειες < 0,3 m στα 8 m3/h και στα 20 m3/h, ονομ. πίεσης 10 atm.,

 Προμήθεια  και  τοποθέτηση  προγραμματιστών  μπαταρίας  απλού  τύπου,  2-4  και  6
στάσεων,

 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών φρεατίων Η/Β, 30 x 40cm., 4 Η/Β,

 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, 

 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά.
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Οι  ποσότητες  των  υλικών  και  των  εργασιών  αναφέρονται  αναλυτικά  στον  «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ»  της  αριθμ.   3/2018  μελέτης,  που  συντάχθηκε  από  τη  Δ/νση  Περ/ντος  &
Πρασίνου για το σκοπό αυτό.
Καλούνται οι   ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  που δραστηριοποιούνται σε εργασίες όμοιες
με την προς ανάθεση να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  μέχρι την   Πέμπτη     29/03/2018 και
ώρα 10:00 π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο   ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο (courier) με συνημμένη
αίτηση, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας (Ταχ. Δ/νση  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Τ.Κ. 66133 1ος
όροφος γρ.103). 
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.
Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα των προσφορών.  Κριτήριο ανάθεσης
είναι η οικονομικότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς:  Δήμο Δράμας,  Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου,  2ος όροφος, γραφείο203

Προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος
σε υφιστάμενα πάρκα  και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας»

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73
του  Ν.4412/2016  να  μας  δηλώσουν  σε  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  στην  περίπτωση  που  θα
ανακηρυχθούν ανάδοχοι θα μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
Η  υποχρέωση αφορά  φυσικά  πρόσωπα ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών   περιορισμένης
ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).   
4.Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας

Μαμσάκος Χριστόδουλος
       

 Συνημμένα: 1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
                       2) Η αριθμ. 3/2018 μελέτη


